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Verkeersveiligheid in beeld  

In 2002 ontwikkelde de verkeerspolitie een gegevensset op basis van de ISLP-databank. Dankzij ISLP 
is er een goede communicatie binnen de verschillende systemen en is het ook mogelijk om eenvoudig 
gegevens over te dragen naar de federale politie en het parket.  
In dat systeem zijn alle processen-verbaal met betrekking tot verkeersongevallen opgeslagen, ook 
deze met enkel materiële schade. Uit die gegevens zonderen we vervolgens alle ongevallen af die op 
het autosnelwegennet gebeurden. 

Gegevens van het parket inzake slachtoffers 
Bovenstaande gegevens worden sinds 2005 nog aangevuld met informatie over de slachtoffers die 
binnen de dertig dagen na het ongeval overlijden. Dat doen we op basis van de gegevens die het par-
ket verstrekt. Na de aanvulling met de vaststellingen van de federale politie wordt het uiteindelijke aan-
tal slachtoffers bepaald. 

Registratie ongevallen 
Deze cijfers worden vervolgens gebruikt in alle studies en publicaties van Politiezone Antwerpen. Ze 
schetsen hoe de verkeersveiligheid in Antwerpen de afgelopen jaren evolueerde. Er dient wel reke-
ning mee gehouden te worden dat niet alle verkeersongevallen door de politie worden geregistreerd. 
Een onbekend aantal ongevallen, vooral met enkel blikschade, wordt onderling geregeld door de be-
trokkenen, zonder tussenkomst van de politie. 

Advisering en datagestuurde handhaving 
De analyses die op basis van de verkeersongevallendatabank gebeuren, worden gebruikt om de ver-
keersveiligheid te verhogen. Het cijfermateriaal ondersteunt de advisering bij nieuwe projecten, maakt 
het mogelijk om verbetervoorstellen uit te werken en de zwarte punten in beeld te brengen. Naast het 
verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. door het adviseren van inrichtingsprincipes) wordt ook het 
handhavingsbeleid afgestemd met de ongevallengegevens, zodat een datagestuurde aanpak kan 
worden uitgewerkt. 

Randomstandigheden 
De evolutie van de verkeersongevallen wordt beïnvloed door heel wat uiteenlopende factoren. Zo 
heeft de verkeersintensiteit een belangrijk effect op de verkeersveiligheid, net zoals het eigen gedrag 
van de weggebruikers, het aantal verplaatsingen dat wordt gemaakt, de gekozen vervoerswijze, de 
weglengte en de klimatologische omstandigheden. Deze randomstandigheden verklaren dan ook voor 
een deel de trend in de verkeersveiligheid en worden daarom van nabij opgevolgd. 

Als randomstandigheden wordt met volgende criteria rekening gehouden: 

− fietsverkeer 

− autoverkeer 

− totale weglengte per district en wegbeheerder 

− evolutie van het bevolkingscijfer 

− klimatologische omstandigheden 
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1. Algemene trend in de verkeersonveiligheid 

Op basis van de beschikbare data (geregistreerde ongevallen) wordt het aantal verkeersongevallen in 
beeld gebracht.  

De volgende tabel geeft het historisch verloop van de geregistreerde verkeersongevallen in Antwer-
pen weer (zonder de ongevallen op de autosnelwegen). Bij één verkeersongeval kunnen meerdere 
verkeersslachtoffers betrokken zijn. De getallen geven het aantal ongevallen weer, niet het aantal 
slachtoffers: 

 

Tabel 1: Aantal verkeersongevallen 

 

Op niveau van het totale aantal slachtoffers (ongeacht type, bijvoorbeeld weekendongeval, vluchtmis-
drijf, ...) wordt volgende evolutie vastgesteld: 

 

Tabel 2: Aantal slachtoffers



2. Verkeersveiligheid volgens de kenmerken van de 

weggebruiker 

2.1 Algemeen 

Een vergelijking van het aantal slachtoffers volgens type weggebruiker ten opzichte van de voor-
gaande jaren geeft volgend overzicht:

 

Tabel 3: Aantal slachtoffers per type weggebruiker

 

De navolgende tabel geeft de indeling van het aantal verkeersslachtoffers in 2021 weer volgens de 
aard van de weggebruiker en de ernst van de verwondingen. 

 

 Tabel 4: Aantal slachtoffers per letselernst en per type weggebruiker 
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De navolgende tabel geeft de verdeling van het aantal slachtoffers in 2021 volgens de leeftijd van het 
slachtoffer en de ernst van de verwondingen: 

 

Tabel 5: Aantal slachtoffers per letselernst en per leeftijdsgroep

 

Een opsplitsing volgens de aard van de weggebruiker laat toe de risico-evaluatie verder te verfijnen. 
Daarbij wordt voor verschillende types weggebruikers telkens: 

− een vergelijking gemaakt van het aantal ongevallen met het betrokken type weggebruiker van de 

afgelopen 10 jaren 

− een leeftijdsverdeling van de slachtoffers weergegeven 

− het aantal slachtoffers volgens wegcategorie en volgens soort locatie weergegeven. 

 



2.2 Voetganger 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder voetgangers weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 

Tabel 6a: Aantal slachtoffers onder voetgangers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 

Tabel 6b - Grafiek 1: Aantal slachtoffers onder voetgangers per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op :

  

Tabel 6c: Aantal slachtoffers onder voetgangers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 

Tabel 6d: Aantal slachtoffers onder voetgangers volgens soort locatie



2.3 Fiets 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder fietsers weer die betrokken waren bij een ver-
keersongeval. Sinds 2019 werd een aparte registratie voorzien voor speed pedelecs, elektrische steps 
en elektrische voortbewegingstoestellen. 

 

Tabel 7a: Aantal slachtoffers onder fietsers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 

Tabel 7b: Aantal slachtoffers onder fietsers per leeftijdsgroep 

 



 

Grafiek 2: Aantal slachtoffers onder fietsers per leeftijdsgroep 
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Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

 

Tabel 7c: Aantal slachtoffers onder fietsers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 

Tabel 7d: Aantal slachtoffers onder fietsets volgens soort locatie



2.4 Bromfiets 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder bromfietsers weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 

Tabel 8a: Aantal slachtoffers onder bromfietsers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

  

Tabel 8b - Grafiek 3: Aantal slachtoffers onder bromfietsers per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

  

Tabel 8c: Aantal slachtoffers onder bromfietsers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 

Tabel 8d: Aantal slachtoffers onder bromfietsers volgens soort locatie



2.5 Motor 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder motorrijders weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 

Tabel 9a: Aantal slachtoffers onder motorrijders

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 

Tabel 9b - Grafiek 4: Aantal slachtoffers onder motorrijders per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

  

Tabel 9c: Aantal slachtoffers onder motorrijders volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 

Tabel 9d: Aantal slachtoffers onder motorrijders volgens soort locatie



2.6 Openbaar vervoer 

Onderstaande tabel geeft het aantal aanrijdingen met letsel weer waarbij een tram of een bus betrok-
ken was:

 

Tabel 10a: Aantal ongevallen met letsel waarbij het openbaar vervoer betrokken was



2.7 Bestuurders van privé- en personenvervoer 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder bestuurders van personenauto’s weer die be-
trokken waren bij een verkeersongeval.

 

Tabel 11a: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer 

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in de volgende tabel:

 

Tabel 11b - Grafiek 5: Aantal slachtoffers onder privé– en personenvervoer per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

 

Tabel 11c: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 

Tabel 11d: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer volgens soort locatie



3 Verkeersveiligheid volgens locatie 

3.1 Algemeen 

 

Tabel 12: Aantal slachtoffers volgens letselernst en volgens wegbeheerder

 

 

Tabel 13: Aantal slachtoffers volgens letselernst en volgens wegcategorie op stadswegen



3.2 Zwarte punten 

De bepaling van de 'zwarte punten' wordt uitgevoerd conform de bepalingen die door het ministerie 
van de Vlaamse overheid en door Vias Institute worden gebruikt. Volgens die bepalingen wordt een 
ongevallenlocatie als een zwart punt beschouwd wanneer in de laatste 3 jaar, 3 of meer ongevallen 
gebeurd zijn en de prioriteitenwaarde op basis van het aantal slachtoffers, minimum 15 bedraagt. 

De weegfactor (WF) zonder extra weging actieve weggebruiker wordt als volgt berekend: 
WF volgens letselernst betrokkene = X + 3Y + 5Z met: 

X = aantal lichtgewonden  
Y = aantal zwaargewonden  
Z = aantal doden 

De score zwart punt (WF2) wordt als volgt berekend: 

WF2  = (Xa×1,7 + Xb) + (3×Ya×1,7 + 3×Yb) + (5×Za×1,7 + 5×Zb)  met: 

 Xa = aantal lichtgewonde actieve weggebruikers 

 Xb = overige aantal lichtgewonden 

 Ya = aantal zwaargewonde actieve weggebruikers 

Yb = overige aantal zwaargewonden 

Za = aantal dode actieve weggebruikers 

 Zb = overige aantal doden 

Omdat er geen afzonderlijke codering wordt toegekend aan verschillende wegvakken is de listing be-
perkt tot de kruispunten en punten voorzien van verkeerslichten. 

 



20 

 

 

 



21 

 

 

 



22 

 

 

 

Tabel 14: Zwarte punten 



Zwarte punten 2021 

  

Figuur 1: Zwarte punten 

 

 


